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FORORD 
Følgende overordnet miljømålsetting og visjon er formulert for Sandefjordsfjorden:  
«Sandefjordsfjorden skal være en fjord for alle hvor vi kombinerer gode boområder 
og rekreasjon med skipstrafikk og næringsvirksomhet.» 
 
I dag er de aller fleste utslipp til Sandefjordsfjorden stanset eller kraftig redusert. Men PCB, 
kvikksølv og andre miljøgifter fra industri, byliv og havnevirksomhet har hopet seg opp i 
sedimentene på sjøbunnen over mange år og blir daglig virvlet opp av naturlige strømmer 
og skipstrafikk. Deretter spres miljøgiftene ut i fjorden og inn i næringskjeden til dyr og 
mennesker. 
 
På denne bakgrunn er det besluttet å gjennomføre miljøtiltak i hovedsak innenfor 
Tranga. Tiltaket som vurderes å være rimeligst, er i hovedsak tildekking med mulighet for 
mudring i mindre utpekte og definerte områder. 
  
På denne bakgrunn fikk SeaBed Services oppdraget med å «Gjennomføre en kartlegging av 
skrot på sjøbunnen av Sandefjordsfjorden innenfor Trangsholmene». 
 
Hensikten med undersøkelsen er å avklare potensielle kostnader som er forbundet med 
tiltak for forurenset sjøbunn og det skal lages en god oversikt over hvor det ligger skrot på 
sjøbunnen innenfor tiltaksområdet, hvilke typer skrot dette er, en plan for hvordan skrotet 
kan fjernes og et estimat på hva det vil koste å fjerne skrotet. 
 
Det skal produseres hensiktsmessige kart hvor det skal angis hvilke typer skrot som finnes 
hvor.  

 
Figur 1: OLEX-kart av tiltaksområdet i Sandefjordsfjorden 
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SAMMENDRAG 
SeaBed har gjennomført en omfattende kartlegging av spesifisert område i 
Sandefjordsfjorden vha. forskjellig type utstyr og metoder. Funnene gir gode elektroniske 
kart med gode indikasjoner på mengden skrot som bør fjernes før videre tiltak som mudring 
og tildekking iverksettes i fjorden.  
Våre målinger indikerer at det vil være nødvendig å fjerne ca 600m³ skrot i det definerte 
tiltaksområdet. Erfaringer med tilsvarende oppdrag tilsier at kostnadene for å gjøre dette vil 
ligge på ca 5 MNOK. 
 
Kartdata og bilder er oversendt digitalt, i tillegg er utvalgte kart produsert og levert i 
«hardcopy» hensiktsmessig format. 
 
Vi takker for oppdraget og håper resultatet kan gi Sandefjord kommune et godt grunnlag for 
å prosjektere videre tiltak i Sandefjord. 
 
 
 
Froland, 10. juni 2015 
 
 
 
_________________ 
Gisle Espeland (sign) 
Daglig Leder 
SeaBed Services AS 
 
 
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor nødvendigvis ikke underskrift. 
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1. Innledning 
I forbindelse med tiltak som skal gjennomføres i Sandefjordsfjorden, har Sandefjord 
Kommune, som en forberedende del av oppryddingsarbeidet, iverksatt tiltak for å kartlegge 
bunnforholdene i fjorden. 
 
SeaBed Services AS (SBS) ble etter en begrenset anbudskonkurranse tildelt oppdraget med 
gjennomføring av «Kartlegging av avfall i Sandefjordsfjorden» innenfor Trangsholmene. 
 
Hensikten med undersøkelsen er å avklare potensielle kostnader som er forbundet med 
tiltak for forurenset sjøbunn. 
 
Det ble lagt vekt på følgende momenter: 
• Det ble benyttet flere teknologier for best mulig å kartlegge, avdekke og identifisere 

områder og gjenstander som vil være til hinder for senere tiltak. 
• Komme frem til kostnadsestimat og overordnet plan for fjerning av kartlagt skrot 
• Produsere gode kart som grunnlag for videre arbeid i området 

 
Transport og rigging utstyr, samt utarbeidelse av planer ble iverksatt fra 25.03.2015 og siste 
kartlegging ble gjennomført 25.04.2015 
 
Det ble skrevet dagrapporter for hele oppdraget. 
 
Det ble ikke registrert uønskede hendelse knyttet oppdraget.  
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2. Overordnet hensikt med kartleggingen 
Klippet fra anbudskonkurransen 
 
«På bakgrunn av den dokumentasjonen som foreligger om Sandefjordsfjorden, samt på 
bakgrunn av eksisterende kunnskap om konsekvenser for tildekking grunnet skrot på 
sjøbunnen, skal det gjennomføres en kartlegging av skrot på sjøbunnen i 
Sandefjordsfjorden innenfor Trangsholmene.» 
 
«Det skal gjennomføres en kartlegging av avfall/skrot på sjøbunnen i tiltaksområdet 
(ambisjonsnivå 3) i sin helhet, jf. kapittel 4.2. Hensikten med undersøkelsen er a avklare 
potensielle kostnader som er forbundet med tiltak for forurenset sjøbunn. Undersøkelsen 
bør derfor være av et slikt omfang at alt skrot som kan være til hinder/ulempe for en 
rehabilitering (tildekking/ ev. mudring) av sjø, samt grunnleggende kunnskap om statlige 
forventninger til opprydding i forurenset sjøbunn.» 

3. Organisering av tiltaket 
SBS har gjennomført «Kartlegging av avfall i Sandefjordsfjorden» vha. 
multistrålekartlegging, sidescan sonar, «grab-prøver» av sedimentene, «core» prøver (ca 1 
meter ned i sedimentene), dykkere og senkekamera. Etter signering av kontrakt, tilpasset 
SBS sin kontrollplan for kvalitetssikring, SHA plan og bemanningsplan. 
 
Seabed Services AS gjennomførte kartleggingen og de geotekniske undersøkelsene vha. 
følgende materiell: 
 
• Senkekamera SBS AV3 med vinsj 
• Sidescan sonar, Lowrance Structure scan HD 
• WASSP WMB-3230 (160kHz med RTK GPS, Heading sensor og MRU) 
• OLEX kart system 
• Dykke- og prøvetakingsutstyr 
• SeaBed survey & arbeidsbåt 
• Kranbiler, Volvo FM7 og Scania 144 

 
Hele operasjonen «on site» (inkludert mobilisering & demobilisering) tok totalt 8 
arbeidsdager med et lag sammensatt av 1 til 3 mann. 

4. Prosjektstyring og administrasjon 

4.1. Organisering og bemanning 
Sandefjord kommunes prosjektleder var Pål Abrahamsen.  
SBS prosjektleder og operasjonsansvarlige var Gisle Espeland.  
Følgende personell er blitt benyttet i prosjektet: Gisle Espeland, Steinar Torjussen, 
Oddbjørn Sveinungsen, Kenneth Stømne, Bjørn Terje Klemmetsen og Atle Karlsvik. 

4.2. SHA og ytre miljø 
Prosjektet har hatt fokus på sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø.  
SBS benytter en generisk intern SHA-plan for prosjekt av denne størrelse.  
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Før hver arbeidsoperasjon som innebar særlig fare for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og/eller 
ytre miljø, ble det gjennomført en Sikker Jobb Analyse. 
Det ble ikke registrert uønskede hendelser i prosjektet. 
Det har heller ikke vært sykefravær i prosjektet. 

5. Beskrivelse av metode, kartlegging og funn 

5.1. Sedimentprøver 
SeaBed har gjennomført flere dykk for å verifisere resultatene fra «multistråle-
kartleggingen». Sedimentene rundt i havnebassenget virker stabile og vi konkluderer med at 
«multistrålekartet» stemmer bra overens med virkeligheten. 
 
Vi har ikke observert områder eller funnet sedimenter som åpenbart egner seg dårlig til 
tildekking. Sedimentene henger nokså godt sammen, men vil muligens ikke tåle ett tykkere 
lag med vanlig sand eller stein over tid.  Det er dog vanskelig uten mer omfattende lab. 
prøver å anslå presist hvor mye sedimentene tåler av tildekkingsmasser.  
Vi kan dog konstatere at det i store deler av det undersøkte området ligger ett veldig flyktig 
«støvlag». Dette ser vi generelt i alle fjorder vi har undersøkt i Norge. 
Unntaket i Sandefjordsfjorden er selvfølgelig i området hvor fergene legger til og fra. Her er 
havbunnen «spylt ren» av propell kavitasjon og strøm.  
 
Etter å ha vurdert sjøbunnen og sedimentene anser vi tynnsjikt tildekking med egnede 
masser å være den mest hensiktsmessig tildekkingsmetoden for Sandefjordsfjorden. For å 
oppnå tynnest mulig tildekkingslag og best mulig effekt, bør aktive materialer foretrekkes. 
 
Det er lite stein i sedimentene noe som også vil lette arbeidet hvis det skal foretas noe 
miljømudring. 
 
For å kartlegge og verifisere hardheten på bunnen, tok vi 17 sedimentprøver i utvalgte 
områder. De områdene vi tok prøver i var de områdene som i utgangspunktet var vurdert til 
å ha bløtest bunn. Til å hente inn sedimentprøver i disse utvalgte områderne, benyttet vi 
både «core-sampler» (rør som stikkes ned i bunnen) og «grabb». Bunnen viste seg å være 
relativt hard i alle prøvepunktene og vi fikk kun benyttet «core-sampleren» i 2 av de 17 
prøvestedene. I disse 2 punktene fikk vi prøvetakeren ned ca 1 meter. Vi prøvde flere 
plasser men da møtte vi hard bunn så tidlig at grabb ga oss nok data. 
 
Vi har således tatt 15 stk «grabbprøver» og 2 stk «core-prøver». Vi lagrer prøvene i fryser, 
dersom det skulle være ønskelig med senere analyser og testing. 
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Prøven er tatt i ett området 
med en del skrot og mye 
tidligere verftsaktivitet, 
dybde 8 meter. Under 
dykkingen her ga bunnen 
inntrykk av å være ganske 
myk ned til 10 til 15 cm. 
Tynt støvlag på toppen. 
Sedimentene inneholder 
leire/silt. Sedimentene 
henger godt sammen selv 
om de inneholder en del 
vann. 
 

Denne prøven er 
tatt midt i leia på 
utsiden av verftet, 
dybde 22 meter. 
Leire silt. Noe 
fastere enn lengre 
inne ved verftet. 
Massene henger 
godt sammen. 
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5.2. Dykking 
Dykking ble utført med følgende målsetning: 
• Verifisere de ulike verdiene, fra resultatene på hardhetsmålingene, fra 

multistrålesurveyen. 
• Skaffe ett godt bilde på beskaffenheten til sedimentene over en planlagt 

avstand/lokalitet. 
• Prøve å få dokumentert noe av skrotet som vi hadde problemer å se på videoen pga. av 

dårlig sikt. 
• Skaffe en oversikt over områdene med mye skrot langs kaier. 
• Kjerneprøver med core 
• Video 

5.3. Video survey 
Det var i periodene vi utførte dykking/video survey periodevis meget begrenset sikt. Dårlig 
sikt var et generelt problem i hele området, men bortimot null sikt innerst i bukta og ved 
fergeterminalen. Videre var sikten dårligere jo dypere du kom og bortimot lik null ved 15 til 
20 meters dybde. På ca 8 meters dybder var sikten periodevis akseptabel. 
Videomateriale som oversendes vil således gi varierende mulighet for visuell tolkning av 
funn i området. 

5.4. Skrot 
Det er generelt mye skrot i området, områdene med de største forekomstene er inntegnet i 
egne kart. Skrotet bestod i hovedsak av følgende komponenter (deponeringskostnad i 
parantes): bildekk (gratis), stål og jernskrot (gratis/eller noe betaling for innlevert skrot), 
bilbatterier (gratis), plast (kr 1000/tonn), treverk (restavfall). De største gjenstandene var tre 
lektere på ca 5 X 10 meter. Disse lekterne er muligens over 100 år gamle og vil kunne bli 
berørt av «Kulturminneloven».  
Det vises til eksempler og bildene som er vist i vedlegget på slutten av denne rapporten. 
 
Ellers er alle funn behørig registrert og lokalisert på de oversendte elektroniske filene. Disse 
funnene kan best leses og tydes ved bruk av Olex maskin og software. Ved behov for andre 
typer filer, kan selvfølgelig filene konverteres til annet ønsket hensiktsmessig format. 

6. Stipulerte kostnader 
Omfanget av det skrotet som må fjernes før en tynnsjikttildekking gjennomføres er estimert 
til å være om lag 600m³. Hvorav ca 100m³ vurderes til å måtte håndteres som farlig avfall. 
Stipulert tidsramme vil være om lag 15 til 20 ukers jobb med 3 til 5 mann med nødvendig 
utstyr. 
 
 De stipulerte kostnadene ved å heve og fjerne skrot i området kan splittes opp på følgende 
måte. Prisene er indikative og vil endres i en anbudsprosess: 
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Figur 2: Kostnadsestimat for denne type jobb med dette omfanget vil være ca. 5 MNOK. 

7. Anbefalt overordnet plan for videre tiltak 

7.1. Områder som skal mudres 

7.1.1. Merking av eventuelle anlegg på sjøbunnen i tiltaksområdet 
Gjenstander, kabler, ledninger, forankringsklosser/-anker og lignende av permanent 
karakter på̊ bunnen i tiltaksområdet, som ikke skal ta skade under tildekkingsarbeidene, bør 
merkes forsvarlig. Valgt entreprenør bør selv være ansvarlig for at eventuell merking er 
tilstrekkelig solid og varig, for å sikre at han kan oppfylle kravene som er stilt om å unngå̊ 
skade på, eller svekkelse og forstyrrelse av permanente anlegg på bunnen i tiltaksområdet. 

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Pris
0. GENERELT

Mengdene er regulerbare og reelle mengder vil bli lagt til grunn for 
avregning.

1. DIV. ARBEIDER 

1.1 Gjennomgang av grunnlagsmateriale og utarbeidelse av detaljert 
skrotryddingsprogram med fremdriftsplan RS 50 000

1.2 Prosjektmøter hos Sandefjord kommune, inkludert reise og nødvendig 
antall personell stk 2 8000 16 000

1.3 Oppstartsmøte og befaring av tiltaksområdet i Sandefjordsfjorden, 
inkludert reise og nødvendig antall personell stk 1 16000 16 000

1.4 Byggemøter avholdes i Sandefjord, hver uke i tiltaksperioden stk 20 1500 30 000
SUM 112 000

2. RIGG OG DRIFT
2.1 Alle kostnader til rigg og drift i fm feltarbeid RS 500 000
2.2 Etablering av område for vasking/spyling av avfall/gjenstander som er 

tilgriset av bunnsedimenter. Prisen skal inkludere spyling/vasking av 
avfall og avhending av vaskevann. RS 100 000
SUM 600 000

3. FELTARBEID
3.1. Forankring, beskyttelse og justering av ledninger under vann i de 

områdene som skal mudres.

Klarering og merking eller annen identifisering av kabler, ledninger 
eller andre gjenstander av permanent karakter på sjøbunnen i 
tiltaksområdet.
Mengde avregnes i lengdemeter lm 400 125 50 000

3.2 Oversvømming av områdene for planlegging og klargjøring av 
tiltaksområdet. RS 200 000

3.3 Fjerning av avfall på bunnen, inkludert heving til overflaten og 
transport til vaskeplass. 
Mengde målt i container m3 600 4080 2 448 000

3.4 Avhending av avfall til godkjent mottak, inkludert vask sortering og 
transportkostnader

3.4.1 Ordinært avfall
Mengde målt i container tonn 500 2500 1 250 000

3.4.2 Farlig avfall
Mengde målt i container tonn 100 3000 300 000
SUM 4 248 000

4. RAPPORTERING 
4.1 Sluttrapport fra skrotryddingen RS 50 000

SUM 50 000

Sum totalt 5 010 000



Side 11 
SeaBed Services AS   
 

Bjørumsveien 42 � N-4820 Froland � Telephone: 941 40 401 � E-post:post@seabed-services.com  

Hensikten med eventuell merking av anlegg på bunnen, er å hjelpe tildekkingsleverandøren 
i å ta nødvendige hensyn til disse under utførelsen av tildekkingen. Hvis leverandøren 
allikevel mener at slike hensyn kan ivaretas på en fullgod alternativ måte til merking, 
anbefales det at dette legges frem for oppdragsgiver for eventuell godkjenning. 

7.1.2. Fjerning av løst avfall og gjenstander fra sjøbunnen i 
tiltaksområdet 

For å optimalisere mudringen, bør så mye som mulig av skrot og gjenstander på bunnen 
(eksempelvis avfall som bildekk, malingsspann, jernskrot, batterier, og skipsvrak) fjernes 
før mudring igangsettes. Hydraulisk mudring er mer sensitiv for skrot og gjenstander i 
området enn mekanisk mudring vil være. Valg av mudringsmetode vil dermed styre 
omfanget av behovet for å fjerne skrot og gjenstander i tiltaksområdet. 
Dersom det påtreffes sprenglegemer under skrotryddingen, skal skrotryddingen umiddelbart 
stanses og tiltakshaver kontaktes for fjerning av sprenglegemet. Skrotryddingen bør kunne 
fortsette når sprenglegemet er forsvarlig fjernet fra området. Det er ingen kjente 
sprenglegemer innenfor tiltaksområdet. 

7.1.3. Metodevalg og krav til heving 
Det anbefales at arbeidene med fjerning av avfall skal gjennomføres ved at bunnen i 
tildekkingsfeltet oversvømmes systematisk av dykker eller ROV, som samler opp avfallet 
for heving til overflaten, eller fester forankring for heving. Arbeidene må̊ utføres på̊ en måte 
som reduserer oppvirvling av bunnsedimenter til et praktisk minimum, og innenfor 
myndighetenes tillatelser. 
Det må antas at alt avfall som heves er tilgriset med forurensede bunnsedimenter, dette 
avfallet bør derfor samles inn, og betraktes i første omgang, som forurenset. Avfallet må i 
så fall legges direkte i vanntette avfallscontainere, for transport til et anvist område. Det bør 
anlegges et eget område hvor avfallet kan rengjøres for sedimenter, uten fare for spredning 
av forurensing til omgivelsene. Det bør ikke benyttes noen form for vaskemiddel ved 
rengjøringen. Vaskevannet bør kunne gjenbrukes, men må til slutt samles opp og avhendes 
til godkjent mottak, sammen med slam. 

7.1.4. Begrensninger ved heving 
Fjerning av fast og grovt materiale inntil kaier, eller andre konstruksjoner og anlegg, bør 
ikke tillates uten at oppdragsgiver gir godkjenning. Entreprenøren må kunne dokumentere, 
og ta ansvar for, at operasjonen er uten risiko for skade på̊ tiltakshavers eiendom og/eller 
tilfredsstiller gjeldende miljøkrav for arbeidene (jf. overvåking av tiltaket). 

7.2. Områder som skal tildekkes 
Avhengig av tykkelsen på tildekkingen vil det kunne variere hva som må heves og fjernes 
før tildekkingen starter, men vi vil anta at mooringslodd og steinblokker som er benyttet til 
moringer kan ligge, mens alt annet som stikker høyt opp, samt avfall som er enkelt å fjerne 
(tau, malingsbokser etc) bør tas opp. 
Andre hindringer, enn skrap som f.eks. fortøyningslodd og steinansamlinger på̊ sjøbunnen, 
av hensyn til selve tildekkingsoperasjonen, anbefales ikke uten videre. Fjerning av denne 
type hindringer bør under alle omstendigheter klareres med tiltakshaver på̊ forhånd. 

7.3. Kriterier til utvelgelse av entreprenør til fjerning av avfall 
I utvelgelse av entreprenør til å foreta skrotryddingen, er det viktig å benytte en aktør som 
kan håndtere det forurensede skrotet og forurenset vann/sedimenter som følger med ved 
heving. Det bør legges vekt på å etablere en sikker metode for heving (med minst mulig 



Side 12 
SeaBed Services AS   
 

Bjørumsveien 42 � N-4820 Froland � Telephone: 941 40 401 � E-post:post@seabed-services.com  

spredning av forurenset vann og sedimenter) og en vaskeplass som samler opp 
forurensningene som blir vasket av skrotet. 
Ved å fjerne farlig forurensning på denne måten, burde skrotet som blir hevet kunne 
deponeres som vanlig avfall til en vesentlig lavere kostnad enn om man må betale for 
deponering av farlig avfall.  
Avfallet kildesorteres som jern, dekk, treverk og restavfall 

7.4. Mulig gjennomføringsmetode for heving av skrot og avfall 
En løsning som SeaBed Services har utviklet ved heving av skrap og uønskede gjenstander 
fra sjøbunnen, er å benytte spesialkonstruert kasse.  
Kassen har følgende spesifikasjoner; 
• Kasse med lokk som kan ta opptil 900liter 
• Kassen tåler løft på inntil 2000kg 
• Det er montert 4” sug med et spesial munnstykke for rengjøring av gjenstander før 

heving. Gjenstanden blir vasket (sugd ren for forurensning) på bunnen, før gjenstanden 
blir plassert i kassen. Denne operasjonen utføres av dykker eller ROV 

• Når kassen skal heves gjøres dette vha. heveballonger på kassen. Heveballongene er 
tilknyttet luftslanger som går til kompressor ved dykkestasjon. (Kassen blir hevet 
forsiktig fra bunnen vha. luft for å hindre oppvirvling av sedimenter).  

7.4.1. Vaskesystem & vaskeplass 
Når kassen med skrap kommer til overflaten, blir kassen slept til egnet kai hvor vaskeplass, 
søppelcontainer og kran befinner seg. Ved ankomst til land blir skrapet løftet opp i 
vaskecontaineren. Dette er en egen 22 m³ container med høytrykks vaskesystem. Avfallet 
blir spylt og rengjort. Vannet blir samlet opp, renset og sluppet tilbake til sjø etter at det har 
nådd spesifisert renhetsgrad. Det forurensede og avvannede slammet blir samlet i 
containeren og deponert som farlig avfall.  

7.4.2. Transport og deponering 
Når avfallet og skrot er rengjort, blir det sortert og lagt i dertil egnet container for avfall. 
Når containeren er fylt opp blir den sendt til egnet avfallsdeponi i området, hvor søppelet 
blir veiet og deponert.  

7.4.3. Merking av faste anlegg på bunnen 
SeaBed gjennomfører og anbefaler at heving av skrap foregår parallelt med 
nødvendig/hensiktsmessig merking av faste anlegg (kabler, ledninger etc.) på bunnen. 
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Vedlegg	–	Bilder	
Vi har valgt å legge ved noen bilder for å eksemplifisere de elektroniske kartene, bildene og 
videosnuttene som er tilgjengelig. 
 
Den påfølgende billedserien er på ingen måte komplett, men må leses og forstås som et supplement til 
de elektroniske filene. 
 
 
 
 

 
Figur 3: OLEX-kart av Sandefjordfjorden, X-ene markerer sedimentprøvene 
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Figur 4: Bilder og posisjon av betonglodd til flytebrygger 

 
 

 
Figur 5: Bilder og posisjon av mulig lekter ca 10 meter lang 
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Figur 6: Bilder og posisjon av snuplass for fergene, mye stein og hard bunn - lite flyktige sedimenter 

 
 

 
Figur 7: Bilder og posisjon av 2 stk PE_ledning som krysser fjorden (avmerket i sjøkartet) 
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Figur 8: Bilder og posisjon av gamle betonglodd som ikke er i bruk 

 

 
Figur 9: Bilder og posisjon av gamle betonglodd som ikke er i bruk 
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Figur 100: Bilder og posisjon av gamle betonglodd som ikke er i bruk 
 
 

Figur 11: Bilder og posisjon av gamle betonglodd som ikke er i bruk 
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Figur 12: Bilder og posisjon av gamle betonglodd som ikke er i bruk 
 

Figur 13: Bilder og posisjon av sunket båt ca 8 meter lang 
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Figur 14: Bilder og posisjon av betonglodd til flytebrygge, samt div skrot på 3 til meters 
lengde som ikke er i bruk 

 

Figur 15: Bilder og posisjon av betonglodd til flytebrygge 
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Figur 16: Bilder og posisjon av diverse rør og skrot 
 

Figur 17: Bilder og posisjon av diverse rør og skrot 
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Figur 18: Bilder og posisjon av diverse rør og skrot 
 

Figur 19: Bilder og posisjon av diverse rør og skrot 
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Figur20: Bilder og posisjon av diverse rør og skrot 
 

Figur21: Bilder og posisjon av diverse rør og skrot 
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Figur22: Bilder og posisjon av diverse rør og skrot 
 

Figur23: Bilder og posisjon av diverse rør og skrot 
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Figur24: Bilder og posisjon av diverse skrot og bildekk langs kai Thorøya 
 

Figur25: Bilder og posisjon av diverse skrot og store bildekk langs Framnes maritime 
senter 
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Figur26: Bilder og posisjon av Lekter 10x5 meter 
 

Figur27: Bilder og posisjon av Lekter 17x5 meter 
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Figur28: Bilder og posisjon av diverse skrot 
 

Figur29: Bilder og posisjon av diverse skrot 
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Figur30: Bilder og posisjon av diverse skrot 
 

Figur31: Bilder og posisjon av diverse skrot 
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Figur32: Bilder og posisjon av diverse skrot 
 

Figur33: Bilder og posisjon av diverse skrot 
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Figur34: Bilder og posisjon av diverse skrot 
 

Figur35: Bilder og posisjon av diverse skrot 
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Figur36: Bilder og posisjon av 2 stk PE-rør 
 

Figur37: Bilder og posisjon av diverse skrot 
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Figur38: Bilder og posisjon av PE-rør 
 

Figur 39: Bilder og posisjon av flytebryggelodd og rammeverk 
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Figur40: Bilder og posisjon av diverse skrot 
 

Figur41: Bilder og posisjon av diverse skrot 
 




